
اهاه هژاودیلک   هژاودیلک اهاه /  /  یدنب   یدنب هتسد   هتسد تسرهف   هحفصتسرهف هحفص هرامش   هرامش

( یهگآ دادعت 0  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • --

( یهگآ دادعت 3  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 4

( یهگآ دادعت 2  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 6

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 8

( یهگآ دادعت 13  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 10

( یهگآ دادعت 2  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 17

140 1140 1 رویرهش   رویرهش   1818 هعمج   هعمج یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

37505 کارتشا : دک 
1396/03/17 زاغآ : خیرات 

1401/07/05 نایاپ : خیرات 

هرازه هرازه یصصخت   یصصخت تاغیلبت   تاغیلبت تامدخ   تامدخ
نارتسگ نارتسگ طابترا   طابترا تکرش   تکرش تاغیلبت   تاغیلبت دحاو   دحاو اباب   یداصتقا   یداصتقا هزوح   هزوح نالاعف   نالاعف وو   عیانص   عیانص ناریدم   ناریدم هبهب   دوخ   دوخ تامدخ   تامدخ یفرعم   یفرعم تهج   تهج یمارگ   یمارگ کرتشم   کرتشم

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

(( 00 ایای   یلخاد  609609   یلخاد  ) ) 02 19107004202 191070042 وو     02 14271400002 142714000 سامت :  :  سامت یاه   یاه هرامش   هرامش

دامن دامن لاسرا   لاسرا ریز   ریز مرف   مرف قیرط   قیرط زازا   ارار   دوخ   دوخ تساوخرد   تساوخرد دیناوت   دیناوت یمیم   امش   امش نینچمه   نینچمه

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
((00))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((3737))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 0  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • --

( یهگآ دادعت 9  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 25

( یهگآ دادعت 0  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) bms  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) dvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 31

( یهگآ دادعت 0  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) قیرح افطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) رطخ ریژآ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) wim  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) video projector  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) paging  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) its  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 31

( یهگآ دادعت 0  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) ناوخ کالپ  تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) کیتاموتا هدننک  نفلت   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) کینورتکلا هدنهد  ماغیپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) سا ما  یب   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) تظافح تینما و   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) کیتاموتا یاهبرد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) کیتاموتا یاه  برد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) کیتاموتا یا  هشیش  برد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 9  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 19

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 0  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) ینوماریپ تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) کینورتکلا مشچ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) تافلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 31

( یهگآ دادعت 1  " ) زاس هریخذ  هاگتسد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 32

( یهگآ دادعت 0  " ) تعرس لرتنک  یاهنیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) تعرس لرتنک  نیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) تعرس لرتنک  یاه  نیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) یترارح نیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) یکیفارت نیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 32

( یهگآ دادعت 0  " ) کینورتکلا ضراوع   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) تقرس دض   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) دنمشوه روسنس   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) کینورتکلا روسنس   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 2  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 32

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 33

( یهگآ دادعت 0  " ) ددرت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لوفزد یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5669487 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناتسرامیب یرارطضا  دک  مالعا  هناماس  یطابترا  عماج  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095862000076 زاین :  هرامش 

لوفزد یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  زیدناش  وترپ  ناوت  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   THB-EIP لدم یناتسرامیب  یرارطضا  دک  مالعا  هناماس  یطابترا  عماج  متسیس  الاک :  مان 

زیدناش وترپ  ناوت 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/26 زاین :  خیرات 
لوفزد رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنیزه.تسا هدننک  نیمات  دهع  رب  لماک  تروصب  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هنیزه.دوش  تسویپ  روتکاف  شیپ.دش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدرک 09361291669 سدنهم  - زور یتخادرپ..تسا 60 هدننک  نیمات  اب  اه  هنیزه  ریاسورگراک   / لقن لمح و   . لاسرا  / اذغ / ناکسا

6176944487 یتسپ :  دک  رتشوش ،  لوفزد  هداج  لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42276500-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42276500-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناتسرامیب یناتسرامیب یرارطضا   یرارطضا دکدک   مالعا   مالعا هناماس   هناماس یطابترا   یطابترا عماج   عماج متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 11

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لیبدرا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
وراد اذغ و  تنواعم 

لیبدرا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5669678 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ  RFP ربارب تمالس  کینورتکلا  هدنورپ  هناماس  یور  رب  هاگشیامزآ  لوژام  بو  تحت  هناماس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ تمیق  مالعا  یتسویپ  لازوپورپ  مرف و  قبط 

1101004012000001 زاین :  هرامش 
لیبدرا یتشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

هنزور شیدنا  هداد  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  زودنیو  تحت  هخسن  هنزور  هاگشیامزآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تمیق  مالعا  یتسویپ  لازوپورپ  مرف و  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگراب  تاکرادت  هناماس  رد  ءاضما  رهم و  دیئات ،  زا  دعب  یتسویپ  دادرارق  مرف 

دوش هتفرگ  سامت  سردم  مناخ  هرامش 019143541262  اب  تاعالطا  هب  زاین  تروص  رد 

5618985991 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یزکرم  داتس  لیبدرا   لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33534831-045  ، 33522862-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33522214-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تمالس تمالس کینورتکلا   کینورتکلا هدنورپ   هدنورپ هناماس   هناماس یور   یور ربرب   هاگشیامزآ   هاگشیامزآ لوژام   لوژام بوبو   تحت   تحت هناماس   هناماس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 33 ھحفص 5 
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نامرک یتعنص  یاهکرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5669711 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتعنص یاهکرهش  تکرش  یزکرم  رتفد  یتیآ  دحاو  تهج  سوفوس   UTM سنسیال سوریو و  یتنآ  هلاسکی  سنسیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک ناتسا 

1101001275000141 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا هدنزاس  روشک  اکرآ  هناماس  نایار  هدنزاس  عجرم  یا  هقلح  یکیتسالپ 1  باق   DVD عون  XGS 136 هنایار هکبش  لاوریاف  سنسیال  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
سوفوس یتراجت  مان  اکرآ  هناماس  نایار  هدننک  هضرع  عجرم 

هتسب 1 دادعت : 
1401/06/22 زاین :  خیرات 

عجرم  DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   Core هخسن  Kaspersky Endpoint Security for Business سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا  یسدنهم و  هدننک  هضرع 

هتسب 100 دادعت : 
1401/06/22 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیاف هئارا  مدع  دیامن  مادقا  تمیق  هئارا  هب  تبسن  تسویپ  لیاف  تاعالطا  ساسا  رب  دیاب  تمیق  هدنهد  داهنشیپ  هدوب و  هباشم  اه  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تفرگ دهاوخن  رارق  یسررب  دروم  اه  تمیق  هدش و  یقلت  طیارش  شریذپ  مدع  هلزنم  هب  تسویپ  هدش  لیمکت 

7614656394 یتسپ :  دک  اروشاع ،  نادیم  شبن  - روپسابع دیهش  راولب  - نامرک نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31272093-034  ، 31272000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32736610-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سوفوس سوفوس   UTMUTM  سنسیال سنسیال وو   سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ هلاسکی   هلاسکی سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 33 ھحفص 6 
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سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5669377 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکینورتکلا تراک  تخاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034003235 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

درب لنپ  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنراد ار  هصقانم  رد  تکرش  ناکما  یلخاد  ناگدنزاس  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511883557 یتسپ :  دک  دیرخ ،  هرادا  تاکرادت  دحاو  سراپ  زاگ  تفن و  یتایلمع  هقطنم  هیولسع  رهشوب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83768241-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مهد هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5669670 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکینورتکلا یکینورتکلا تراک   تراک تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 44

P/F PROGRAMMABLE LOGIC CONTROL S IEMENSP/F PROGRAMMABLE LOGIC CONTROL S IEMENS :: دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 55

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 33 ھحفص 7 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xuvp4ukkllunx?user=37505&ntc=5669377
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5669377?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


تمسق نتفرگ  رظن  رد  ** 19 زاف - مهد هاگشیالاپ  ** P/F PROGRAMMABLE LOGIC CONTROL SIEMENS: دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم یمازلا  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  هیارا  تهج  تساوخرد  تاحیضوت 

1101097684000031 زاین :  هرامش 
مهد هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   6ES7326-1BK02-0AB0 لنپ لرتنک  تینوی  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
هدیا قیقد  رازبا  لرتنک و  قرب و  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   6ES7153-2BA02-0XB0 لدم  ET 200 M یطابترا لوژام  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

نآوس عماج  هدننک  هضرع  عجرم   SOAN یتراجت مان   GEO241D لدم  DC-DC روتروناک الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
رایاوه هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS یتراجت مان   6ES7870-1AB01-0YA1 لدم  PLC/MODUBUS هکبش تراک  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

زادرپ نامژار  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS یتراجت مان   6ES7392-1AM00-0AA0 لدم  PIN 40 یطابترا لوژام  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
زادرپ نامژار  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS یتراجت مان   6ES7153-2AR03-0XA0 لدم  6ES7153 یطابترا لوژام  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا لخاد  تخاس  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هباشم  هدش  مالعا  دک  ناریا 

دشاب یم  یمازلا  تسویپ  لیاف  اب  قبطنم  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا  دشابیم  تسویپ  اضاقت  لماک  حرش 
.دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   19 زاف - ناگنک : لیوحت لحم 

07731466275*09125839698 نفلت : 

7511893349 یتسپ :  دک  زاف 19 ،  مهد  هاگشیالاپ  هیولسع  هب  ناگنک  نابوتا  رتمولیک 20   - ناگنک ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31466275-077  ، 31466287-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31466273-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5669652 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لگدیب نارآ و  نامتخاس  قیرح  مالعا  یارجا  مزاول و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اب 09132208007 یگنهامه 

1101003543000141 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
عوطقم 1 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8147761141 یتسپ :  دک  هپس ،  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222102-031  ، 32222103-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32218214-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5669653 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دادرارق اب  تسویپ  هب  ناشاک  داهج  نامتخاس  قیرح  مالعا  یارجا  مزاول و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف اب  لمح  هنیزه 
09132208007

1101003543000140 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
عوطقم 1 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8147761141 یتسپ :  دک  هپس ،  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222102-031  ، 32222103-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32218214-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامتخاس نامتخاس قیرح   قیرح مالعا   مالعا یارجا   یارجا وو   مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

نامتخاس نامتخاس قیرح   قیرح مالعا   مالعا یارجا   یارجا وو   مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هاشنامرک ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5669439 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم تاقلعتم  تراک و  میس  اب  یا  هراوهام  نفلت  یشوگ  هاگتسد  دیرخ 16  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201007008000266 زاین :  هرامش 

هاشنامرک بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ حرشب  هطوبرم //  تاقلعتم  تراک و  میس  اب  یا  هراوهام  نفلت  یشوگ  هاگتسد  دیرخ 16  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/06/26 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ  یراذگراب  هدوزفا  شزرا  نودب  دک و  ناریا  کی  اب  روتکاف  شیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09189293145 .دامرف لصاح  سامت  یلیعامسا  سدنهم  اب  تشیب  تاعالطا  تهج 

دک یرهش ،  بالضاف  بآ و  تکرش   داتس  .ناتسلگ  هار  راهج  هب  هدیسرن  یماما - یفطصم  دیهش  راولب  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6714753583 یتسپ : 

8233036-0833  ، 38230295-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38232011-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تراک تراک میس   میس اباب   یایا   هراوهام   هراوهام نفلت   نفلت یشوگ   یشوگ هاگتسد   هاگتسد   1616 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک یتعنص  یاهکرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5669696 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامرک ناتسا  یتعنص  یاهکرهش  تکرش  یرادا  نامتخاس  کیتامروفنا  تهج  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001275000142 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رادیاپ هکبش  تاعالطا  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   SAN لدم یا  هنایار  یزاس  هریخذ  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/06/23 زاین :  خیرات 

یرماس نیهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   ML110 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/23 زاین :  خیرات 
اکینرآ رازفا  شوه  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-X6748-GE-TX لدم تروپ  وکسیس 48  چوس 6509  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/23 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیاف هئارا  مدع  دیامن  مادقا  تمیق  هئارا  هب  تبسن  تسویپ  لیاف  تاعالطا  ساسا  رب  دیاب  تمیق  هدنهد  داهنشیپ  هدوب و  هباشم  اه  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تفرگ دهاوخن  رارق  یسررب  دروم  اه  تمیق  هدش و  یقلت  طیارش  شریذپ  مدع  هلزنم  هب  تسویپ  هدش  لیمکت 

7614656394 یتسپ :  دک  اروشاع ،  نادیم  شبن  - روپسابع دیهش  راولب  - نامرک نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31272093-034  ، 31272000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32736610-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هنایار   هنایار یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 99

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یقرش ناجیابرذآ 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5669706 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

الاک لیوحت  زا  سپ  یدقن  تخادرپ  طیارش  یتنراگ -  یاراد   sw 2960 - 48- pstl تاصخشم اب  وکسیس  چیئوس  ددع  دیرخ 10  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم 

1201003224000051 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  10 دادعت : 

1401/06/20 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نفلت یقرشناجیابرذآ  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  یلباک  لپ  هب  هدیسرن  نمهب  راولب 29  زیربت  رد  لیوحت  هدوب و  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هنیجنر 09141142877 سدنهم   04133311101

5157713111 یتسپ :  دک  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  یلباک  لپ  زا  رتالاب  نمهب  راولب 29  زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33311101-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323864-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5669724 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هسلج نلاس  ود  یتوص  تازیهجت  ارجا  بصن و  هیهت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001354000089 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/09/27 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هسلج نلاس  ود  یتوص  تازیهجت  ارجا  بصن و  هیهت ،  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3139945397 یتسپ :  دک   ، 66 کالپ مجنپ - رسای  نابایخ  ماما -  راگدای  راولب  - ینیمخ ماما  نادیم  - جرک جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34645802-026  ، 34645822-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34645819-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکسیس وکسیس چیئوس   چیئوس ددع   ددع   1010 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

هسلج هسلج نلاس   نلاس ودود   یتوص   یتوص تازیهجت   تازیهجت ارجا   ارجا وو   بصن   بصن هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 111 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسرل هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5669729 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دات 09365368335 دروم  RB3011UIAS-RM لدم کیت  ورکیم  درب  رتور  ددع  دیرخ 2  تساوخرد  تسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
/ هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه 

1101092130000105 زاین :  هرامش 
ناتسرل هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

جوم ایرآ  نارادنپ  زارف  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   DSP لدم هنایار  هکبش  رتور  هعطق  درب  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/06/27 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم مالقا  یمام  دات 09365368335  دروم  RB3011UIAS-RM لدم کیت  ورکیم  درب  رتور  ددع  دیرخ 2  تساوخرد  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
درجورب هیحان  تلود  هکبش  رد  یرادرب  هرهب  تهج  ( تسین لوبق  لباق  هدش  هدافتسا  رفیر و  مالقا  ) دنشاب ون  یلصا و   , ربتعم یتناراگ  یاراد  تسیاب 

 : یتسپ دک  ناتسرل ،  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تکرش  سرگاز  نیزنب  پمپ  بنج  یتعیرش  نابایخ  دابآ  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6818643847

33303026-066  ، 33310205-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33310205-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش رتور   رتور هعطق   هعطق درب   درب ناونع : : ناونع 1212

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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یزکرم کناب  ینامتخاس  یاهحرط  یرجم  رتفد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5669754 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب افطل  ( ) لوط رتم   Bar(130 6 لیم نلیتا 63  یلپ  هلول  و  رتم )  1000 روک ( یرون 48  ربیف  لباک  تسا -  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دوش هجوت  تاجیضوت 

1101004396000057 زاین :  هرامش 
یزکرم کناب  ینامتخاس  یاهحرط  یرجم  رتفد  هدننک :  رازگرب 

هراگن تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   TRAMCO یتراجت مان   LC - LC لدم  m 1 لوط یرون  ربیف  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 1000 دادعت : 

1401/06/23 زاین :  خیرات 
سوط هلول  باریم  هدننک  هضرع  عجرم   PN 4 راشف  mm 16 رطق  m 1 لوط  PE40 کبس نلیتا  یلپ  هلول  الاک :  مان 

هخاش 130 دادعت : 
1401/06/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

single mode - Armored type central Loose Tube Cable Universal Use Steel Tape Armour لدم هتسه  یرون 48  ربیف  لباک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - Frlszh sheath

( یناقح نابوتا  دشابیم ( هدنشورف  هدهع  هب  رادیرخ  لحم  رد  الاک  لیوحت 

1537633111 یتسپ :  دک  کنو ،  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88661673-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88661354-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

BarBar  66 لیم   لیم نلیتا  6363   نلیتا یلپ   یلپ هلول   هلول وو   رتم ) ) رتم   10001000 روک ( ( روک   4848 یرون   یرون ربیف   ربیف لباک   لباک ناونع : : ناونع 1313

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبرغ ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5669771 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاجم هباشم  سنج  طورشم و  داهنشیپ  هئرا  / تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  / تسویپ حرش  هب  رتور  هاگتسد  ود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
/ تسویپ دیرخ  طیارش  تاصخشم و  / دشابیمن

1101001453000032 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   RT-ACS300 لدم میس  یب  هکبش  رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/06/24 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راهچ یط  رثکادح  سانجا  لیوحت  / تسویپ دیرخ  طیارش  زاین و  تاصخشم  / دشاب یم  یبرغ  ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ  تکرش  رابنا  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( کلدوعسم  ) یگنهامه 044-31987381 .دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  / دشاب یتسویپ  روکذم  تاصخشم  ًاقیقد  هدوب و  لصا  دیاب  سانجا  / یراک زور 

دک یتسپ 316 ،  قودنص  یبرغ  ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ  تکرش  نویوق  لپ  هب  هدیسرن  رنهاب  دیهش  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5715895554 یتسپ : 

31987285-044  ، 33440092-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33440091-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

میس میس یبیب   هکبش   هکبش رتور   رتور ناونع : : ناونع 1414
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نارهت ناتسا  ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5669772 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاه  هشقن  تسیل و  ساسا  رب  کچرق  هرادا  هکبش  یشک  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005555000011 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1401/06/21 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینابیتشپ یتناراگ و  لاس  کی  ددرگ -  یم  دقعنم  دادرارق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  تسیاب  یم  رازفا  تخس  تاعطق 

دیئامرف لصاح  سامت  نایباصق  نیسح  یاقآ  نفلت 09125910323  اب  هژورپ  لحم  زا  دیدزاب  رتشیب و  تاعالطا  هب  زاین  تروص  رد 

1651999943 یتسپ :  دک  ناجرم پ293 ،  جرب  بنج  قرش  لانیمرت  یوربور  دنوامد  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

71392136-021  ، 71392100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77291608-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبرغ ناجیابرذآ  هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5669781 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربتعم یتناراگ  یاراد   - کناب برد  لیوحت  یتسویپ -  تاحیضوت  تسیل و  قبط  دیرخ  تساوخرد  (- vOIP  ) یتارباخم یو  تیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030038000039 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اریز هدننک  هضرع  عجرم   MITEL یتراجت مان  لدم 5324  میس  اب  یزیمور  نفلت  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/22 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ربتعم یتناراگ  یاراد   - کناب برد  لیوحت  یتسویپ -  تاحیضوت  تسیل و  قبط  دیرخ  تساوخرد  (- vOIP  ) یتارباخم یو  تیگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5713747871 یتسپ :  دک  رگتشک ،  نابایخ  یوربور  یناشاک  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33471717-044  ، 33460858-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33447220-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هرادا هرادا هکبش   هکبش یشک   یشک لباک   لباک ناونع : : ناونع 1515

یتارباخم یتارباخم یویو   تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 1616
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نادمه ناتسا  نایچشرف  انیس -  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5669794 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هام کی  تخادرپ  قمع 60  نف و  تروپ و  تشه  لوژام  رواپ  هارمه   rack 9u hp adia تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092647000201 زاین :  هرامش 

نادمه انیس  نایچشرفینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هناماس نیرب  نامرآ  تاطابترا  تاعالطا و  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   Rack 9U لدم  cm 60 قمع  U 9 عافترا  in 19 درادناتسا اب  یراوید  کر  الاک :  مان 

ددع  3 دادعت : 
1401/06/23 زاین :  خیرات 

نادمه نادمه ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6473161154 یتسپ :  دک  هپت ،  تفه  رکشین  امنیس  بنج  هپت  تفه  شوش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42866240-061  ، 42866243-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42866243-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یناتسرامیب5669487 یرارطضا  دک  مالعا  هناماس  یطابترا  عماج  هحفص 4)متسیس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

5669670P/F PROGRAMMABLE LOGIC CONTROL SIEMENS: هحفص 6)دیرخ یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

سوفوس5669711  UTM سنسیال سوریو و  یتنآ  هلاسکی  سنسیال  هحفص 4)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نفنف وو   تروپ   تروپ تشه   تشه لوژام   لوژام رواپ   رواپ هارمه   هارمه   rack  9u hp adiarack  9u hp adia ناونع : : ناونع 1717
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ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  سرادم  یزاسون  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5669525 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریگدزد هتسب و  رادم  یاه  نیبرود  زاین  دروم  تازیهجت  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003623000163 زاین :  هرامش 

سرادم یزاسون  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناریا یمالسا  یروهمج  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یماهس  هدننک  هضرع  عجرم   EVA1316 لدم  in 50 زیاس  LED رگشیامن الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/24 زاین :  خیرات 

نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیاعر مدع  تروص  رد  دشاب  یم  لوبق  دروم  الاک  لیوحت  نامز  رد  لک  هرادا  طسوت  هدش  مالعا  ینف  تاصخشم  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  یراذگراب  هدش و  مالعا  تسویپ  تاحفص  مامت  اضما  رهم و  .ددرگ  یم  لطاب  داهنشیپ  هتفای و  تدوع  رظن  دروم  الاک  ینف  تاصخشم 

9815618841 یتسپ :  دک  کی ،  نارمچ  شبن  نارمچ -  نابایخ  سدق -  یوک  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33230181-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33224177-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ینامزاس تسپ   45 5 حطس  2 هجرد )

یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5669712 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تاصخشم  اب  قباطم  یلماعت  رگشیامن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003985000021 زاین :  هرامش 

( ینامزاس تسپ   45   5 حطس   2 هجرد  ) یزکرم ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون    لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دنمشوه زبس  میمصت  هدننک  هضرع  عجرم  چات  یس  یتراجت  مان   LSE2065EB لدم  in 65 زیاس  LED یسمل رگشیامن  الاک :  مان 

هاگتسد 18 دادعت : 
1401/06/22 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3817964461 یتسپ :  دک  یتسیزهب ،  یوربور  هاگشناد  نابایخ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33670100-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33670104-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریگدزد ریگدزد وو   هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1818

یلماعت یلماعت رگشیامن   رگشیامن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1919

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 33 ھحفص 18 
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(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

همیم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/06/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/06/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5669371 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2300 مرگولیکتسویپ تاصخشم  قبط  یئزج  ود  یکیفارت  دیفس  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
500 مرگولیکتسویپ تاصخشم  قبط  یئزج  ود  یکیفارت  درز  گنر  دیرخ 

1201095288000009 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  همیم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

2300 مرگولیکتسویپ تاصخشم  قبط  یئزج  ود  یکیفارت  دیفس  گنر  دیرخ  - 
500 مرگولیکتسویپ تاصخشم  قبط  یئزج  ود  یکیفارت  درز  گنر  دیرخ 

یئایمیش تالوصحم  الاک :  هورگ 
مرگ ولیک   2,800 دادعت : 

1401/06/26 زاین :  خیرات 
همیم رهش و  نیهاش  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

2300 مرگولیکتسویپ تاصخشم  قبط  یئزج  ود  یکیفارت  دیفس  گنر  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
500 مرگولیکتسویپ تاصخشم  قبط  یئزج  ود  یکیفارت  درز  گنر  دیرخ 

8351641177 یتسپ :  دک  همیم ،  یرادرهش  یمالسا   بالقنا  راولب  همیم -  همیم ،  رهش و  نیهاش  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45422433-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45424694-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یئزج یئزج ودود   یکیفارت   یکیفارت دیفس   دیفس گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 33 ھحفص 19 
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نیوزق یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5669559 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لالح هارمه  هب  درس  تسالپومرت  کیلیرکا  یکیفارت  ییزج  کت  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091174000026 زاین :  هرامش 

نیوزق کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ییایمیش یاه  هدروارف  ریاس  دیلوت  سیورس :  مان 

هام 4 دادعت : 
1401/06/22 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک لمح و ،  نامزاس  ناوناب  ناتسوب  بنج  بیرج  رازه  ناتسلگ  نابایخ  یادتبا  ادخهد  راولب  قباس  ییاباب  دیهش  نادیم  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3413949191 یتسپ : 

33356481-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33356483-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ناتسا  هقطنم 9  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5669601 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا فذح  هلزنم  هب  هدش  هتساوخ  کرادم  یرازگراب  مدع  (- یتسویپ تاصخشم  قبط   ) یلودج گنر  دیرخ  اهب  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم

1101095345000013 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا   9 هقطنم یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

دنمزارف دادرهم  هدننک  هضرع  عجرم   kg 25 نلاگ ینابایخ  لودج  گنر  الاک :  مان 
نلاگ 10000 دادعت : 

1401/06/22 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دک ناریا  - دشابیم مالعتسا  فذح  هلزنم  هب  هدش  هتساوخ  کرادم  یرازگراب  مدع  (- یتسویپ تاصخشم  قبط   ) یلودج گنر  دیرخ  اهب  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب نارهتو  زربلا  ناتسا  هدودحم  رد  احیجرت  ناگدننک  تکرش  - دشابیم هباشم 

3133815985 یتسپ :  دک  زومآ ،  شناد  یادهش  راولب  ریت -   7 جرک - زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32700551-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32717232-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درس درس تسالپومرت   تسالپومرت کیلیرکا   کیلیرکا یکیفارت   یکیفارت ییزج   ییزج کتکت   گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 12 1

یلودج یلودج گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2222

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 33 ھحفص 20 
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نالگهد یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5669639 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگراب لیمکت و  یتسویپ  مالعتسا  هب  هجوتاب  دیفم  لوط  رتم  رادقم 50000  هب  نالگهد  رهش  یاه  نابایخ  یکیفارت  یشک  طخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ

1101090595000187 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  نالگهد  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 
لوط رتم  50000 دادعت : 

1401/06/20 زاین :  خیرات 
نالگهد رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  لیمکت و  یتسویپ  مالعتسا  هب  هجوتاب  دیفم  لوط  رتم  رادقم 50000  هب  نالگهد  رهش  یاه  نابایخ  یکیفارت  یشک  طخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یناریسکات  دحاو  دات  دروم  تسیاب  یم  قوف  دراوم  هیلک 

6667134511 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نامتخاس  زاروا -  دمحم  نابایخ  نالگهد - نالگهد ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35123130-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35122394-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیبدرا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5669648 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمرگ ناتسرهش  یاههار  رد  هفرش  چیپ  رد  یسرجوین  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003740000099 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سراپ رصن  نازاس  هینبا  هدننک  هضرع  عجرم   m 6 زیاس ینتب  یسرجوین  دنب  هار  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5615813531 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  ناتسا  هار  سیلپ  هاگرارق  یوربور  - یرادا کرهش  - ناسانشراک لیبدرا  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33743808-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33743802-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش یاه   یاه نابایخ   نابایخ یکیفارت   یکیفارت یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع 2323

ینتب ینتب یسرجوین   یسرجوین دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 2424

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناتسا یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف  ثاریم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
لیبدرا

لیبدرا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5669654 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قرب یورین  عیزوت  هینبا و  یاهب  تسرهف  ساسارب  لاخلخ  ماب  یرگشدرگ  هنومن  هقطنم  رباعم  ییانشور  نیمات  حلاصم و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1401

1101003695000125 زاین :  هرامش 
لیبدرا ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
لاخلخ رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5613951851 یتسپ :  دک  دابآ ،  یلع  لپو  نیجج  هکلف  لصاف  دح  ادهش  هارگرزب  لیبدرا  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33241070-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33232986-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرگشدرگ یرگشدرگ هنومن   هنومن هقطنم   هقطنم رباعم   رباعم ییانشور   ییانشور نیمات   نیمات وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2525

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دنوامد یرادنامرف   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5669720 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  الاک  دک  باختنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.یتسویپ طباوضو  طیارش  دنس  رد  لماک  تاحیضوت 

1101030053000021 زاین :  هرامش 
دنوامد یرادنامرف  هدننک :  رازگرب 

راز نش  هدننک  هضرع  عجرم  راز  نش  هدنزاس  عجرم   kg 100 نزو  cm 60 عافترا  15x50 cm داعبا دک 600  بیش  مین  ینتب  لودج  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/21 زاین :  خیرات 
دنوامد رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . یتسویپ طباوضو  طیارش  دنس  رد  لماک  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنرب  راکنامیپ  هدهع  هب  رظن  دروم  یاتسور  ات  الاک  لمح  هنیزه 

3971836493 یتسپ :  دک  دنوامد ،  یرادنامرف  یرهطم  دیهش  نابایخ  دنوامد  دنوامد ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

76325730-021  ، 76324445-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

76320222-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیبدرا ناتسا  کی  هقطنم  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5669736 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بیش بیش مین   مین ینتب   ینتب لودج   لودج ناونع : : ناونع 2626

لباک لباک میس   میس وو   غارچ   غارچ مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2727

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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کی هقطنم  یرادرهش  لباک  میس  غارچ و  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

دامن یراذگراب  هناماس  رد  دوخ  کرادم  هارمه  هدرک  لیمکت  ار  یتسویپ  کرادم 
1101093610000099 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  کی  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
لباک اتلو  هدنزاس  عجرم  یرتم  لوط  هرقرق  یدنب  هتسب  عون   PVC قیاع سنج   1x35 mm^2 عطقم حطس  سم  یداه  سنج  یلوتفم  قرب  میس  الاک :  مان 

رتم 500 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

اناسر هدنزاس  عجرم  یرتم  یفالک  هتسب   PVC قیاع سنج   PVC شکور سنج  سم  یداه  سنج   1x4 mm^2 عطقم حطس   NYAF ناشفا قرب  میس  الاک :  مان 
لباک اناسر  هدننک  هضرع  عجرم  لباک 

رتم 300 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

ایرآ رون  نیئور  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   SMD-100W لدم  W 100 ناوت  LED ینابایخ غارچ  الاک :  مان 
ددع 46 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
لباب تعنصرایزام  هدننک  هضرع  عجرم   kmh 100 لدم  m 6 لوط یلیدبت  یا  هلول  ییانشور  یزلف  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 11 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

لباب تعنصرایزام  هدننک  هضرع  عجرم   kmh 120 لدم  m 6 لوط یلیدبت  یا  هلول  ییانشور  یزلف  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددع رادقم 11  ینهآ ) سنج  ) هخاش ود  یرتم  غارچ 6  هیاپ  .1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع رادقم 11  ینهآ ) سنج  ) هخاش راهچ  یرتم  غارچ 6  هیاپ  .2

ددع رادقم 46  تاو  ید 100  یا  لا  یتشپکال  غارچ  .3
رتم  رادقم 300  ناشفا 1.5*2  لباک  .4

رتم رادقم 500  یلوتفم  لباک 4*2  .5

5613643344 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  هقطنم  یرادرهش  تثعب  نادیم  لیبدرا  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33611011-045  ، 33669260-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33669260-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

لیبدرا ناتسا  یسومیدرا  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5669787 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوطرتم رهش 1000  یلصا  رباعم  یشک  طخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030544000018 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یسومیدرا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

لوطرتم 1000 دادعت : 
1401/06/24 زاین :  خیرات 

نیعرس رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لوطرتم رهش 1000  یلصا  رباعم  یشک  طخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5638111137 یتسپ :  دک  یسومدریا ،  یرادرهش  یسومدریا  رهش  نیعرس  ناتسرهش  لیبدرا  نیعرس ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32248852-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32248854-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لوطرتم لوطرتم   10001000 رهش   رهش یلصا   یلصا رباعم   رباعم یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع 2828

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 33 ھحفص 25 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/fsf92g8gqevna?user=37505&ntc=5669787
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5669787?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/150
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناتسا یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یقرش ناجیابرذآ 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5669386 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

الاک لیوحت  زا  سپ  یدقن  تخادرپ  طیارش  یتسویپ -  تاصخشم  اب  نیبرود  ددع  30 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003224000050 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  30 دادعت : 
1401/06/22 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نفلت یقرشناجیابرذآ  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  یلباک  لپ  هب  هدیسرن  نمهب   29 راولب زیربت  رد  لیوحت  هدوب و  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هنیجنر 09141142877 سدنهم   04133311101

5157713111 یتسپ :  دک  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  یلباک  لپ  زا  رتالاب  نمهب  راولب 29  زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33311101-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323864-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنزاش ناتسرهش  کرک  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5669459 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کرک یرایهد  یریوصت  تراظن  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097813000006 زاین :  هرامش 

دنزاش ناتسرهش  کرک  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/06/24 زاین :  خیرات 

دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم تسویپ  تساوخرد  تایئزج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3864164319 یتسپ :  دک  کرک ،  یاتسور  زیرهک  هرق  شخب  دنزاش  ناتسرهش  یزکرم  ناتسا  دنزاش ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

58287565-086  ، 38233386-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38233386-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناژوف ناژوف تلوب   تلوب نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 2929

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3030

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5669485 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروصب یلام  ینف و  یاهداهنشیپ.دشاب  یم  تسویپ  حرش  کالم  هباشم و  دک  ناریا  یتعنص - یاهنامتخاس  هتسبرادم  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامن یراذگراب  هیهت و  تکرش  گرب  رس  ردو  هناگادج 

1101096347000250 زاین :  هرامش 
مجنپ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

سیدنا هدازالاب  اقآ  دومحم  هدننک  هضرع  عجرم   CPU یتراجت مان   GHz 2/4 شزادرپ تعرس   INTEL 2400 لدم هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
یدمحم هدیمح  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   VL007FX1 لدم هتسبرادم  نیبرود  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 

تسد 29 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511893651 یتسپ :  دک  مجنپ ،  هاگشیالاپ  یبونج - سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3137245-077  ، 31317266-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31317746-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتعنص یتعنص یاهنامتخاس   یاهنامتخاس هتسبرادم   هتسبرادم تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 3131
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یوضر ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5669573 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد کی   H.264 لدم لاناک 16 دادعت   DVR هاگتسد و کی  دادعت   H.264 لدم لاناکدادعت 32  DVR ریواصت طبض  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتمه سدنهم  سامترتشیب 09155216434 تاعالطاو  یگنهامه  ،

1101091781000205 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ریدگیا ینامرهق  یلعلضف  هدننک  هضرع  عجرم   VISION LITE یتراجت مان   VCO-PTZ27HP لدم  DVR هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/06/26 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشم دک  ناریا   ، هاگتسد کی   H.264 لدم لاناک 16 دادعت   DVR هاگتسد و کی  دادعت   H.264 لدم لاناکدادعت 32  DVR ریواصت طبض  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روتکاف هئاراو  الاک  داتو  لیوحت  زا  سپ  زور  رثکادح 40  هجو  هیوست   ، دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هیارکو  هدوب 

9187793119 یتسپ :  دک  یوضر ،  سدق  ناتسآ  تاراشتنا  بنج  ثلاث -  ناوخا  داتسا  راولب  داجس -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37630700-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37630708-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنواهن یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5669635 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  ربارب  یریوصت  یاه  شیاپ  یاه  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050001000035 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  دنواهن  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/06/21 زاین :  خیرات 

دنواهن رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنیامن یراذگراب  هناماس  رد  ار  دوخ  هب  طوبرم  کرادم  تسیابیم  طبترم  یاهتکرش  /و  ربتعم یاهاگشرف  /و  اه یگنیامن  / ناگدنشورف  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6591913958 یتسپ :  دک  یزوریپ ،  نابایخ  - دنواهن دنواهن ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33237445-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33233995-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

3232 لاناکدادعت   لاناکدادعت DVRDVR ریواصت ریواصت طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 3232

یریوصت یریوصت یاه   یاه شیاپ   شیاپ یاه   یاه نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاوها یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5669697 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راک ناکدوک  هناخ  یهدناماس  تهج  زیهجت  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090723000015 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  زاوها  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   D-01 لدم هتسب  رادم  نیبرود  روتپادآ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/22 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  جردنم  تسویپ  لیاف  رد  زاین  دروم  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  یداهنشیپ  تمیق  زیلانآ  گرب  لیمکت 

.دشاب یم  یمازلا  هدننک  نیمات  هارمه  نفلت  هرامش  رکذ  مزال  یاه  یگنهامه  ماجنا  تهج 

6133833159 یتسپ :  دک  زاوها ،  یرادرهش  نهآ  هار  هشوت  رابنا  یوربور  هاپس  نابایخ  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33799160-061  ، 33335076-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33335076-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود روتپادآ   روتپادآ ناونع : : ناونع 3434

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لیبدرا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5669710 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیوست  - دشابیم یموب  ناگدننگ  تکرش  اب  تیولوا   -- یتسویپ طیارشو  تاصخشم  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  بصنو  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام 5

1101005315000151 زاین :  هرامش 
لیبدرا یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ینوس یتراجت  مان   NSR1200 لدم  LAN یاه هکبش  دربراک  هتسبرادم  نیبرود  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 30 دادعت : 

1401/06/23 زاین :  خیرات 
لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاررقم میظنت  نامزاس  زازوجم  نتشاد  مالعتسا  رد  تکرش  تهج  تیحالص  عون   - ددرگ یراذگراب  روتکاف   - تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگراب  تمیق  داهنشیپو  تیحالص  هگرب   - دشابیم یموب  ناگدننک  تکرش  اب  تیولوا   - دشابیم رصن  زوجم  نتشاد  ییویدار و 

5613643344 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  یرادرهش  شزرو -  نادیم  هب  هدیسرن  ریت -  یس  نابایخ  لیبدرا -  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33234648-045  ، 33234264-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33230285-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5669744 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رظن دروم  لحم  رد  یشیامزآ  بصن  هسلج و  نلاس  ود  یریوصت  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001354000088 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/09/27 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رظن دروم  لحم  رد  یشیامزآ  بصن  هسلج و  نلاس  ود  یریوصت  تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3139945397 یتسپ :  دک   ، 66 کالپ مجنپ - رسای  نابایخ  ماما -  راگدای  راولب  - ینیمخ ماما  نادیم  - جرک جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34645802-026  ، 34645822-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34645819-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3535

یشیامزآ یشیامزآ بصن   بصن وو   هسلج   هسلج نلاس   نلاس ودود   یریوصت   یریوصت تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3636

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 33 ھحفص 30 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) b m sb m s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رطخ رطخ ریژآ   ریژآ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح افطا   افطا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سا سا ما   ما یبیب    "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا هدنهد   هدنهد ماغیپ   ماغیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا هدننک   هدننک نفلت   نفلت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا مشچ   مشچ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

ریگدزد5669525 هتسب و  رادم  یاه  نیبرود  زاین  دروم  تازیهجت  بصن  هحفص 17)دیرخ و  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) dvrdvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

لاناکدادعت 566957332 DVR ریواصت طبض  هحفص 25)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

نامتخاس5669652 قیرح  مالعا  یارجا  مزاول و  هحفص 8)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

نامتخاس5669653 قیرح  مالعا  یارجا  مزاول و  هحفص 8)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

ریگدزد5669525 هتسب و  رادم  یاه  نیبرود  زاین  دروم  تازیهجت  بصن  هحفص 17)دیرخ و  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 33 ھحفص 31 

mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یکیفارت یکیفارت نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یترارح یترارح نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاه   یاه نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاهنیبرود   یاهنیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دض   دض  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا ضراوع   ضراوع  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

سراف ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5669745 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DH-NVR608-64-4K دشابیم هباشم  یمالعا  دکناریا  نیبرود  یزاس  هریخذ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003234000222 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارهت شیدنا  ایار  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   THECUS هدنزاس عجرم   N5200 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/24 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا روتکاف  شیپ  هیارا  - شورف زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  یاراد  - هدنشورف هدهعب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7167635383 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  تلادع   راولب  یاهتنا  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38246960-071  ، 38241007-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38246960-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ  هاگتسد   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

نیبرود5669745 یزاس  هریخذ  هحفص 32)هاگتسد  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

ینتب5669648 یسرجوین  دنب  هحفص 19)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تمالس5669678 کینورتکلا  هدنورپ  هناماس  یور  رب  هاگشیامزآ  لوژام  بو  تحت  هناماس  هحفص 4)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

سوفوس5669711  UTM سنسیال سوریو و  یتنآ  هلاسکی  سنسیال  هحفص 4)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

نیبرود نیبرود یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 3737

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 33 ھحفص 32 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا
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